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Vážení spoluobčania, rodáci, 

tak ako každého z nás sa priamo alebo nepriamo dotýka súčasná pandemická 
situácia, ktorej sme boli donútení podriadiť sa, či sa nám to páčilo alebo nepáčilo, 
dotklo sa to aj Obecného úradu v Smoleniciach.  Aj my sme boli donútení na dva 
týždne zatvoriť pre verejnosť úrad z dôvodu karantény niektorých pracovníkov. 
Samozrejme, nie je možné zastaviť chod obce. V obmedzenom režime bolo 
potrebné fungovať za prísnych podmienok aj naďalej. Aj počas zatvoreného 
úradu sme niektorí pracovali z domu formou home-office systému. Po dvoj-
týždennom nútenom zatvorení úradu, opäť v obmedzenom režime v čase od 8:00 
do 10:00 hod. vybavujeme pre občanov stránky, aj keď len cez podacie okno 
obecného úradu. Pracovníci sú vám k dispozícii aj cez telefón alebo email.
Veľa občanov sa ma pýtalo, prečo stále testujeme a robíme antigénne odbery. Nuž 
najjednoduchšie by pre nás bolo, keby sme netestovali, ale sme tu pre vás 
občanov. Nakoľko občania, ktorí chodia do zamestnania podľa platných 
nariadení tieto testy (certifikáty o testovaní) potrebujú. Ak by sme v obci 
netestovali, v priemere 1300 občanov by muselo každý týždeň využiť služby MOM 
(mobilné odberové miesto) mimo obce, napríklad v Trnave. Testovaním v našej 
obci znižujeme riziko nákazy z dôvodu zvýšeného cestovania za testovaním 
mimo bydliska obce. Samotná príprava na testovanie je náročná, zodpovedná, ale 
aj nebezpečná. Týmto by som chcel srdečne poďakovať všetkým členom 
odberných tímov za ich obetavú prácu, nakoľko pracujeme už 10 týždňov bez 
prestávky, čo je pre všetkých mimoriadne vyčerpavajúce. Členovia tímov pritom 
počas týždňa sú riadne zamestnaní a sobotu obetujú pre ostatných občanov. 
Počas predošlých víkendov sme v Smoleniciach otestovali až 13 450 občanov a 
zachytili 64 pozitívnych občanov. 
Aj keď príprava a samotné testovanie nás oberá o veľmi veľa času, aj napriek tomu 
sa venujeme aj iným činnostiam. Či už sú to práce na novom zdravotnom stre-
disku, pripravujeme iné rozrobené projekty a riešime bežné problémy vás  
občanov.
Pevne verím, že spoločnými silami a vzájomnou podporou dokážeme toto veľmi 
ťažké obdobie v zdraví prekonať a tešiť sa z ďalších pekných dní strávených so 
svojimi blízkymi.

Anton Chrvala, starosta obce
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AKTUALITY Z ÚRADU

Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som vás v skratke poinformoval o pokraču-
júcich investičných akciách v našej obci.  
Začnem s najväčšou akciou a to projektom Centra integrovanej 
zdravotnej starostlivosti. V poslednom čísle som písal, v akom  
stave sú práce. Takže v prácach sa opäť pokročilo, výťah je 
takmer nainštalovaný, výťahová šachta je zateplená. Interiér sa 
pripravuje na finálne maľovanie, podlahy sú položené (obklady 
a dlažba). Zhotoviteľ prechádza do exteriéru a v postupnom 
móde vypratáva okolie stavby. V nasledujúcich dňoch pokiaľ to 
dovolí počasie sa budú opravovať a dokončovať prvky fasády 
tak aby bola pripravená stavba na predkolaudačné konanie. 
Predpoklad ukončenia stavebných prác je stanovený na 
mesiac apríl. Následne budú inštalované posledné časti pro-
jektu interiérové vybavenie a v mesiaci júl by mohlo prísť 
k oficiálnemu ukončeniu stavby a k odovzdaniu diela. 
Projekt Bikesharing sa dostal do stavu pred podpisom zmluvy 
s víťazom súťaže. V mesiaci marec a apríl budú realizované 
stojiská na odkladanie bicyklov pre Bikesharing v našej obci. 
Rozmiestnené budú na 5 stanovištiach. Začneme na 
železničnej stanici, pri Včelcu, pred Obecným úradom, pri kos-
tole v Smoleniciach a v Smolenickej Novej Vsi pri Starej škole.
V základnej škole sme ukončili všetky tri akcie, ktoré som 
spomínal v predchádzajúcom čísle Smolenických novín. 
Po náročných stretnutiach a  sme sa posunuli 
s projektom pitnej vody, ktorá by sa mala dostať do obecného 
vodovodu z vrtu, ktorý budeme realizovať v spolupráci 
s TAVOS-om. Dátum realizácie sa odhaduje približne v druhej 
polovici roka 2021. Projekt Vodozádržných opatrení o ktorom 
som písal sa po kontrole presúva na neskoršie obdobie 
predbežne na mesiac august.
Je začiatok roka, nevieme ešte aký bude v nadväznosti na 
pandemickú situáciu, ale treba povedať, že život v našej obci sa 
nezastavil a vynárajú sa nové projekty, ktoré by sa mohli 
realizovať a pripravovať v budúcnosti. Je na poslancoch 
Obecného zastupiteľstva, ako sa k predmetným projektom 
postavia.   
Do ďalšieho obdobia prajem všetkým pevné zdravie a pohodu 
v kruhu najbližších.

Radoslav Horník, zástupca starostu

rokovaniach

Budúci vstup do budovy zdravotného strediska

Ambulancia pre všeobecného lekára pred dokončením

Interiér gynekologickej ambulancie

Exteriér zdravotného strediska už dostáva finálne tvary a farby 

Jarná výzdoba pred Obecným úradom v Smoleniciach
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Napriek tomu, že nás už rok „sužuje“ pandémia a ústa už 
nosíme prekryté respirátorom a nie rúškom, príroda sa riadi 
svojim tradičným ročným cyklom. Slniečko, aj keď zubaté 
vykukuje čoraz častejšie spoza mrakov a šteklí nám tváre 
svojimi hrejivými lúčmi. Príroda sa prebúdza k životu a hlási sa 
čoraz nástojčivejšie. 
Obyvatelia sa so zápalom púšťajú do úpravy svojich záhrad, 
sadov, okolia domov aj činžiakov. 
Pridávam preto opäť, ako každý rok, pár dobrých rád. 
Aby ste sa vyhli nepríjemnému prekvapeniu, že vám zostane 
pri zvoze nevysypaná zberná nádoba, nezabudnite všetky 
halúzky a orezy z kríkov a stromov nastrihať na menšie kúsky, 
aby nezostali zaseknuté v nádobe. Do BIO nádob nepatrí 
vyhrabaná zemina a kamene. Pre malé zopakovanie, patrí 
sem: biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad, 
parkov a cintorínov („klasický“ zelený odpad, medzi ktorý 
patria napr. kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a 
orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové 
zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná 
štiepka, hobliny). 
Naďalej platí zákaz vypaľovania trávnikov a voľné spaľovanie 
bioodpadu. V prípade, že ste likvidovali väčšie porasty - 
obnova ovocných stromčekov, kríkov, ihličnanov, je každý 
občan povinný zabezpečiť likvidáciu takéhoto bioodpadu na 
vlastné náklady. Informácie o možnosti ako a kam s takýmto 
odpadom vám poskytnú pracovníci obecného úradu. 

Na Slovensku máme od prvého januára novú povinnosť 
triediť kuchynský rozložiteľný biologický odpad (BRKO). 
Zber kuchynského odpadu a bioodpadu je dôležité realizovať 
preto, lebo na Slovensku sa tento odpad štandardne dostával 
na skládku. Bol súčasťou zmesového komunálneho odpadu a 
podľa prieskumov tvoril približne 40 % tohto odpadu. Doteraz 
končil na skládke, kde sa rozkladá bez prístupu vzduchu. Takto 
skládky produkujú skleníkové plyny, čim prispievajú ku glo-
bálnemu otepľovaniu. 
Pre našu obec zber a zhodnotenie 
kuchynského odpadu vykonáva firma 
Fidelity Trade. Táto spoločnosť odpad 
zbiera, odváža a spracováva v bioply-
nových zariadeniach, kde sa odpad 
mení na elektrinu a teplo. Určite si ste 
všimli, že pri každom bytovom dome 
pribudli zelené zberné nádoby 
s označením zberu kuchynského 
odpadu. Pre rodinné domy sú tieto 
zberné nádoby rozmiestnené za 
Obecným úradom a na stojisku pri 
cintoríne v Smolenickej Novej Vsi. 
Kuchynský odpad môžu občania
vysýpať a aj vylievať priamo do zberných nádob. Nie je vhodné 
vkladať do nádob odpad v mikroténových vreckách a 
pôvodných obaloch /konzervy, tetrapack, umelo-hmotné a 
sklenené obaly/. Zvoz nádob sa realizuje jedenkrát týždenne, 
v letných mesiacoch je naplánovaný zber dvakrát týždenne. 
Nádoby sa vymieňajú za prázdne a vyčistené.
V prvom polroku 2021 sa uskutoční zber elektroodpadu a 
veľkého komunálneho odpadu. Termíny zberov uverejníme 
na úradnej tabuli a webovej stránke obce. Termíny zberu budú 
závisieť od aktuálnej pandemickej situácie.
Užime si spolu prichádzajúcu jar a pri všetkej činnosti myslime 
aj na svoje okolie, neznepríjemňuje si spolužitie so susedmi 
dymom z pálenia pri jarnom upratovaní záhrad, neznečisťuj-
me si životné prostredie.  Ako sa mi zachováme k prírode, tak 
sa ona zachová k nám. 

Alena Hirnerová, OcÚ

DOBRE VEDIEŤ

Katarína Nováková v relácii Reflex pre TV Markíza o hradisku Molpír

Zrekonštruovaná veľká telocvičňa 

Tešiť sa môžeme z kompletne prerobených soc. zariadení v telocvični

Vynovili sme aj šatne v objekte telocvične
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ZVONÍ...
Presne po troch mesiacoch sme opäť privítali žiakov 1.-4. roční-
ka. Epidemiologická situácia nie je stále dobrá, ale zlepšuje sa. 
Spolu so starostom sme sa na odporúčanie hygieny a po 
konzultácii s rodičmi, rozhodli školu otvoriť. Mali sme obavy, 
zvažovali sme, ale vieme, že sme urobili dobre. 
Presvedčili nás o tom úsmevy detí, ktoré sme videli prvý deň. 
Chodby sa naplnili žiakmi, prázdne kabinety učiteľmi, kuchárky 
opäť majú pre koho variť, upratovačky po kom upratovať. 
Nikto by v minulosti nečakal, že škola bude deťom a aj nám 
učiteľom takto chýbať a budeme si priať, aby sme už nemuseli 
sedieť doma. Dištančná výučba prebieha online formou, deti sa 
každý deň pripájajú na hodiny, učivo zameškané nemáme, 
známky dostávajú, ale socializácia nám všetkým  chýba. 
Prvé dni sa vydarili. Nastúpilo nám 84% detí, ktorých rodičia 
prihlásili na základe dotazníka. Vyučovanie je síce povinné, ale 
dochádzanie do školy je v momentálnej situácii na báze dobro-
voľnosti. Deti, ktoré ostali doma, sa učia spolu s rodičmi 
pomocou pracovných listov a úloh zadávaných triednymi 
učiteľmi počas týždňa. Máme v škole aj žiakov z 2. stupňa, ktorí 
sa nemôžu pripájať z domu, čo im my umožňujeme. 
Veríme, že vydržíme čo najdlhšie, že chodbou sa bude ozývať 
hluk, ktorý sem patrí, že počítače vymeníme za tabule a 
obývačky za triedy. Nerobme si ilúzie, že to pôjde ako pred 
Covidom, stále ho tu máme, sme obozretní a učíme sa s ním žiť. 
Škola je pripravená na všetky alternatívy, či už budeme v škole 
alebo ostaneme doma. 
Zatiaľ si užívame tieto dni a myslíme aj na našich druhostup-
niarov, ktorých sme nevideli rok a bude im to tiež čoskoro 
dopriate. 

Magdaléna Eliášová, riaditeľka ZŠ s MŠ
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TESTUJEME, TESTUJEME...

Testy pripravené k použitu Katarína, Mirka a Darinka

Daška, Mária a Lucia Rasťo, Mária a Kevin

Danica a Vanesa Čo by sme neurobili pre občana, Kevin v akcii

Jeden z odberných tímov DHZ sú vždy tam, kde ich treba (Lukáš)
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DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE V PSYCHOLOGICKÝCH SÚVISLOSTIACH
(prieskum v ZŠ s MŠ Smolenice)

Katarína Mécsesová,  Ivana Štibraná

Koronavírus, alebo COVID-19, je momentálne veľmi diskutova-
nou celosvetovou témou, čoho súčasťou je aj prispôsobovanie 
sa neustále sa meniacim podmienkam, ktoré ovplyvňujú rôzne 
oblasti nášho života. Jedným zo spomínaných  opatrení, ktoré 
zasiahlo oblasť školstva, je prechod na dištančnú formu vzdelá-
vania, prostredníctvom počítačových technológií, bez priame-
ho kontaktu so spolužiakmi a učiteľmi. 
V januári 2021 zrealizovali školské psychologičky ZŠ s MŠ 
v Smoleniciach (PhDr. Ivana Štibraná a Mgr. Katarína 
Mécsesová) v spolupráci s vedením školy a triednymi učiteľmi 
anonymný prieskum, určený žiakom druhého stupňa, s cieľom 
zistiť, ako žiaci vnímajú a ako zvládajú obdobie dištančného 
vzdelávania. Prieskumu sa zúčastnilo 120 žiakov (84,5 %) vo 
vekovom rozpätí od 10 - 15 rokov.
Ako žiaci hodnotia dištančné vzdelávanie v porovnaní 
s prezenčnou formou vzdelávania 
Žiaci odpovedali na 15 otázok rozdelených do viacerých oblastí. 
Jednou z oblastí pre žiakov bolo subjektívne porovnanie 
dištančného vzdelávania s prezenčnou formou. Väčšina 
žiakov, a to 67,5 %, uviedla, že by sa chceli vrátiť naspäť do 
školy a mať opäť bežné vyučovanie, 10 % žiakov uviedlo, že by 
sa do školy opäť vrátiť nechceli a 22,5 % žiakov uviedlo, že im to 
je jedno. Do odpovedí na túto otázku sa mohlo premietnuť 
viacero faktorov, ako charakterové vlastnosti žiaka, vzťah k PC 
technológiám, učebný štýl žiaka, či absencia osobných kontak-
tov. Je samozrejmé, že prezenčná forma vzdelávania poskytuje 
omnoho väčšiu možnosť využívania prístupov, metód a foriem 
vzdelávania, čo sa pravdepodobne premietlo aj do odpovedí na 
otázku, pri akom druhu vzdelávania sa žiaci naučia viac. 70 % 
žiakov uviedlo, že sa viac naučia pri bežnom vzdelávaní, 
20 % žiakov to nevie posúdiť a 8 % žiakov uviedlo, že sa naučia 
viac formou dištančného vzdelávania. Pre získanie  konkrétnej-
ších informácií by bolo potrebné zistiť učebný štýl každého 
žiaka. 

Dištančné vzdelávanie a sociálne vzťahy
Chodenie do školy má okrem vzdelávacej funkcie aj funkciu 
socializačnú. Dištančné vzdelávanie však priamy kontakt so 
spolužiakmi či učiteľmi neumožňuje. V prípade absencie 
osobného kontaktu s učiteľmi sa odpovede pohybovali 
v pásme priemeru, skôr v prospech absencie takéhoto 
kontaktu. Výraznejšie sa však preukázala absencia priameho 
kontaktu žiakov so spolužiakmi, kde žiaci uvádzajú, že im 
priamy kontakt so spolužiakmi veľmi chýba. Je zrejmé, že ide 
o inú vzťahovú kvalitu. Kým vzťahy s rovesníkmi sú dôvernejšie, 

vzťahy s učiteľmi sú viazané na istú hierarchiu. O tom, ako 
dôležité je pre žiakov udržiavať si kamarátstvo svedčí aj to, že  
okolo 70 % žiakov uviedlo, že sa im darí udržiavať si kama-
rátstva so spolužiakmi rovnako, alebo dokonca lepšie, ako 
počas bežného vzdelávania v škole. 
Asi 20 % žiakov uviedlo, že im nechýba alebo len málo chýba 
osobný kontakt so spolužiakmi. Približne by to zodpovedalo 
údajom o tom, ako žiaci vnímajú potrebu návratu do školy. 
Znamenalo by to, že komu vyhovuje dištančné vzdelávanie, 
skôr je nastavený aj na osobnú neprítomnosť iných 
spolužiakov. 

Vplyv dištančného vzdelávania na životný štýl a na 
základné predpoklady životnej pohody (spánok, únava, 
miera obáv o zdravie, režim dňa, celkový pocit z dňa)
Prejavy únavy počas dištančného vzdelávanie sa 
neprejavili výrazne. Samozrejme pocit únavy žiaka 
nemôžeme spájať len so samotným dištančným vzdelávaním,  
ale aj celkovým, momentálnym rozpoložením žiaka, kvalitou 
spánku a podobne. Problémy so spánkom počas 
dištančného vzdelávania uviedlo asi 20 % žiakov, 53,3 % 
žiakov spí rovnako ako počas bežného vzdelávania a 26,7 
% žiakov uviedlo, že spí lepšie ako počas bežného 
vzdelávania. Kvalitný spánok môže byť predpokladom 
kvalitného pracovného a študijného výkonu. Nedostatok 
spánku limituje možnosti koncentrácie, práce na hodine, 
správnych úsudkov, výkonov. Môže súvisieť s  úzkosťou, 
stresom, nedostatkom pohybu, či s prežívanými obavami. Asi 
tretina žiakov uviedla čiastočné obavy o svoje zdravie a o 
zdravie svojich blízkych (na stupnici do 5 – hodnotenie dva až 
tri) a ďalšia tretina výrazné obavy o seba a svojich blízkych 
(4-5 bodov). Prežívanie určitých obáv je samozrejmé a 
výraznejšie sa môže prejavovať najmä v tomto období. O 
svojich pocitoch a prežívaní je dôležité hovoriť, niekomu sa 
zdôveriť a „nedusiť“ všetko to trápenie vo svojom vnútri.  Tak 
isto, ako je dôležitý pre človeka spánok a zachovanie 
spánkového režimu, pre správne fungovanie organizmu 
človeka a lepšiu pripravenosť a koncentráciu na vzdelávanie, je 
veľmi dôležité je zachovanie si pravidelného režimu dňa, 
ktorého zachovanie môže ovplyvniť aj nepravidelný spánok. 
Pravidelný režim dňa môže významne prispieť k celkovému 
pocitu užitočne prežitého dňa, podporuje sebaistotu a pocit, že 
máme kontrolu nad udalosťami. Približne štvrtina žiakov  
uviedla, že má problémy s udržiavaním si pravidelného 
režimu dňa počas obdobia dištančného vzdelávania, avšak 
viac ako polovici žiakov sa pravidelný režim dňa udržiavať 
darí. So zvládnutím denného režimu môže súvisieť aj to, aký 
celkový pocit má človek z celého dňa. Na otázku „Aký pocit 
majú žiaci zvyčajne z celého dňa“ sa odpovede pohybovali 
v oblasti priemeru (skôr dobrý až väčšinou dobrý). Celkovo 
prevažovali pozitívne hodnotenia. Štvrtina žiakov však 
uviedla, že majú v tomto období zlý alebo skôr zlý pocit z 
celého dňa. V tejto mimoriadnej situácii, keď máme mnohé 
obmedzenia, je neraz potrebné aktívne prispieť k tomu, aby 
sme nadobudli pozitívny pocit z dňa a pomohli iným, aby ho 
nadobudli.  Človek má však veľkú schopnosť prekonávať 
prekážky tým, že nachádza zdroje, ktoré mu pomôžu zvládnuť 
aj náročné obdobia v živote. Aj v tomto období sa žiaci venujú 
rôznym aktivitám a záľubám, ktoré im môžu pomôcť 
prekonávať toto náročné obdobie. Záľuby žiakov sú 
rozmanité, prevažuje však šport, kreslenie či čítanie kníh. 

Celkové zhodnotenie dištančného vzdelávania
Žiaci mali pri celkovom zhodnotení dištančného vzdelávania
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uviesť, čo sa im na dištančnom vzdelávaní páči a čo sa im na 
dištančnom vzdelávaní nepáči. 
Žiaci uviedli, že sa im na dištančnom vzdelávaní páčia najmä 
výhody plynúce z osobného pohodlia (nemusím každý deň 
dochádzať do školy, môžem si dlhšie pospať), majú viac času 
venovať sa svojim záľubám, koníčkom, ale taktiež uviedli, že 
sa im celkovo páči systém vyučovania dištančnou formou.
Pri otázke na to, čo sa žiakom na dištančnom vzdelávaní 
nepáči, sa vo vysokej miere prejavila pri odpovediach žiakov 
najmä absencia osobných kontaktov. Žiaci uvádzajú ako 
negatíva dištančného vzdelávania taktiež celkový systém 
vzdelávania, technické problémy a veľa času stráveného za 
PC. Práve veľa času stráveného za PC môže viesť k bolestiam 
hlavy alebo očí, ktoré žiaci uviedli ako najčastejšiu odpoveď 
príkladu ťažkostí a problémov, ktoré sa u nich prejavili v 
období dištančného vzdelávania.
Každý človek sa prispôsobuje zmenám odlišne. Na niektoré 
zmeny si vieme zvyknúť, a na iné si zvykáme ťažšie.  Ako sa 
preukázalo, aj forma dištančného vzdelávania môže určitej 
skupine žiakov vyhovovať a inej zas naopak nie, na čo vplývajú 
viaceré faktory. Výrazne sa však prejavil faktor absencie osobných 
kontaktov, čo sa premietlo aj do otázky „Na čo sa žiaci najviac tešia 
po návrate do školy.“ Zo 120 žiakov, ktorí sa prieskumu zúčastnili, 
99 žiakov uviedlo, že sa po návrate do školy najviac tešia na 
osobné kontakty.  

      SMOLENICE SA STALI 
      NAŠÍM DRUHÝM DOMOVOM
Asi štyri roky dozadu sa naša rodina rozhodla opustiť 
Ukrajinu, odkiaľ sme pôvodom a presťahovať sa na 
Slovensko kvôli ťažkej politickej a ekonomickej situácii. 
Bohužiaľ, veľa ľudí je prinútených opustiť svoj domov a 
začínať budovať svoj život od nuly v cudzine. V tejto chvíli 
môžem povedať, že toto riešenie bolo správnym 
rozhodnutím, lebo človek vždy chce lepšie pre seba a 
svojich blízkych. Prežili sme adaptáciu, pocit, že nie sme 
pri svojom tanieri. Na šťastie, na Slovensku sme stretli 
veľa tolerantných ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť, poradiť a 
podporiť.
Nie je tak dávno, čo sme sa stali obyvateľmi Smoleníc, čo 
je pre mňa veľkou radosťou. Je to prvá obec, ktorú som 
navštívila v Trnavskom kraji a zamilovala som sa do nej na 
prvý pohľad. Niekoľko rokov dozadu sa mi ani nesnívalo, 
že niekedy budem tu bývať a z okna pozerať na Smolenic-
ký zámok. Ale najväčšou radosťou je, že sa tu cítime 
bezpečne. Mier je najdôležitejšou cennosťou pre každú 
krajinu, je to základ pre rozvoj krajiny a šťastný život 
každého z nás. Keďže na Slovensku je tento základ, vidíme 
perspektívu, máme plány do budúcnosti. Vďaka podpore 
mojej rodiny dostávam vysokoškolské vzdelanie a 
uplatňujem sa v novej práci. 
Všetkým Smoleničanom prajeme zdravie a trpezlivosť 
v súčasnej dobe! Nebojte sa meniť svoj život, keď cítite, že 
sa stanete šťastným.

Karyna Moroz

pokračovanie zo strany 6
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SMOLENICE V OBDOBÍ 
SLOVENSKÉHO ŠTÁTU

Pred 82. rokmi bola násilne rozdelená prvá Československá 
republika a vznikli dva štáty a to Protektorát Čiech a Moravy a 
Slovenský štát. Slovenský štát bol oficiálne samostatný, ale  
prakticky bol podriadený nacistickému Nemecku. Táto 
skutočnosť podstatne zmenila ďalšiu orientáciu a vývoj Sloven-
ska v mnohých oblastiach života. 
Preto cieľom tohto článku je stručne popísať ako sa žilo a ako sa 
realizovali podstatné zmeny za Slovenského štátu v podmien-
kach obce. 
Čiernou škvrnou Slovenského štátu bolo prenasledovanie 
židov a ich odsun do koncentračných táborov. Podľa údajov 
Štatistického úradu Bratislava v Smoleniciach v roku 1940 bolo 
313 rodinných domov a 1678 obyvateľov. Za prvej Česko-
slovenskej republiky bývalo v obci (mimo Neštich) okolo 40 
obyvateľov židovského vierovyznania, v roku 1938 už 29 a 
začiatkom roku 1942 len 14 a títo boli z obce odsunutí v máji 
1942. Po ich odsune došlo ku konfiškácii a k rozkrádaniu ich 
majetku za riadenia Hlinkovej gardy. Osudy a životné cesty 
židovských rodín, z ktorých sa po ukončení vojny do obce nikto 
nevrátil, sú uvedené v Monografii obce na strane 428 až 430. Na 
druhej strane je tu aj príklad nesmierneho  hrdinstva i odvahy 
smolenického obyvateľa Imricha Počucha  s manželkou Máriou. 
Títo dlhú dobu v rokoch 1944-45 vo svojom dome ukrývali 
trnavského žida Oskara Neumana s manželkou Máriou a ich 
nevlastného syna Egona. Neskoršie ukrývali aj rodinu 
Brichtovcov. Oskar Neuman vystupoval pod menom Horanský  
a vykonával prax zubého lekára. Ich hrdinský čin bol v roku 2018 
ocenený bývalým prezidentom SR Andrejom Kiskom, v súčin-
nosti s izraelskou vládou, vyznamenaním „Spravodlivý medzi 
národmi“. Treba však pripomenúť aj násilné odsuny troch 
českých rodín a to rodiny Jaroslava Vališa, Františka Kubinu a 
Jozefa Špičku. Tieto rodiny trvalo bývali v obci a značnou mierou 
sa podieľali  jej na hospodárskom a výchovnom rozvoji. Značná 
nevraživosť predstaviteľov vládnej moci bola upriamená i na 
obyvateľov obce evanjelického vierovyznania, rómske etnikum 
i na slovenských obyvateľov nesúhlasiacich s násilnými odsun-
mi i režimom. V publikácii „Smolenice“ je uvedený prípad 
roľníka Jaroslava Koleniča mučeného gardistami v Trnave len za 
to, že verejne prejavil nesúhlas s odsunom českých rodín. Na 
začiatku Slovenského štátu z obyvateľov v aktívnom veku 
v obci pracovalo vyše 65 % ako samostatne hospodáriaci roľníci, 
ostatných 35 % tvorili poľnohospodárski robotníci na Pálffyho 
veľkostatku, robotníci v starej chemickej továrni a v MOHAR–i, 
obchodníci, remeselníci a obslužný personál v rodine grófa 
Jozefa Pálffyho ml. i ostatných zámožných rodín. Samostatnú 
skupinu tvorili hlavní predstavitelia obce, cirkvi, školstva a 
zdravotníctva. Počas Slovenského štátu narastala výroba
v Chemickej továrni J. Pálffyho, z dôvodu  neustálej potreby  
náterových hmôt i ostatných  chemických produktov pre 
vojnový priemysel. Potreba týchto produktov bola zvýraznená 
aj tým, že továreň od 30.8.1944 až konca marca 1945 chránila  
strážna jednotka nemeckej armády. Obdobne rástla kapacita 
výroby aj vo firme MOHAR vo vlastníctve smolenického rodáka 
Karola Smoleka. Vyrábali sa v nej čistiace prostriedky a mydlo, 
väčšinou pre potreby armády. Vo firme bolo zamestnaných 30 
osôb, najmä obyvateľov obce. Napriek rastu niektorých odvetví 
priemyslu vyrábajúcich produkty pre potrebu bojujúcich vojsk 
znižovali sa podmienky pre život obyvateľstva. Od roku 1942 
podstatne stúpala drahota, zmenšoval sa prídel potravín a 
preto bol zavedený prídelový systém na niektoré nedostatkové 
komodity. V obci najviac ohrození chudobou boli, okrem 
poľnohospodárskych robotníkov na  veľkostatku a robotníkov 
v chemickom závode, už aj malí a niektorí strední roľníci a 
remeselníci, ktorých výrobky počas vojny neboli potrebné.

Narastala nespokojnosť proti štátu i spojenectvu s fašistickým 
Nemeckom. Stúpalo podporovanie i konkrétne zapojenie 
obyvateľov obce  do SNP.  Celkove sa do bojov v SNP zapojilo 
29 smoleničanov, z ktorých traja padli (Jozef Počuch, Ladislav 
Ružička a Michal Vallo) a viacerí po zajatí skončili v koncen-
tračných táboroch (Michal Vallo, Pavol Pastucha, Stanislav Vallo, 
Cyril Pašek, Ján Hirner a Jozef Škrabák). Dňa 6.novembra 1944, 
po potlačení SNP, urobili Nemci v obci raziu s prehliadkami 
domov. Do väzenia Krajského súdu v Bratislave odvliekli 
Štefana Blaža, Vojtecha Forroa, Jozefa Hečka st., Jozefa Hečka 
ml., Jána Kollaroviča st. a Alojza Vajsábla. Na slobodu boli 
prepustení až 23. januára 1945. Pre zabezpečenie životných 
potrieb obyvateľstva dôležitú úlohu zohrávala prístupnosť a 
dostatok tovaru v nákupnej sieti i poskytovanie potrebných 
služieb. V tej dobe boli najviac rozšírené tzv. obchody so zmie-
šaným tovarom, kde okrem potravín bolo možno nakúpiť i 
ostatné produkty (textil, drogéria a iné). Dá sa povedať, že boli 
predchodcami súčasných supermarketov. V období Sloven-
ského štátu, sa nachádzalo na hlavnej ulici (súčasná ulica SNP)  
celkom 7 obchodov so miešaným tovarom, 3 hostince,  niekoľ-
ko remeselníkov a objekty využívané príslušnými funkcionár-
mi na riadenie i zabezpečenie chodu obce. V dôsledku  odsunu 
obyvateľov židovského vierovyznania a obyvateľov Českej 
národnosti došlo k mnohým zmenám uvedených v ďalšej časti. 
Pre lepšiu prehľadnosť je vtedajšia realita a jednotlivé zmeny  
popísané po objektoch, v ktorých sa uskutočnili, a to od 
križovatky ulice SNP so Zámockou ulicou umiestené najprv po 
pravej strane smerom na bývalý Neštich a potom od rovna-
kého bodu po ľavej strane ulice. Na rohu uvedených ulíc, kde je 
v súčasnej dobe predajňa textilu, bol i po roku 1945 hostinec 
Imricha Nováka. Jeho význam stúpol najmä po vybudovaní 
futbalového ihriska v 50. rokoch minulého storočia, keď sa stal 
miestom, kde futbalisti oslavovali každé víťazstvo a zapíjali 
trpké prehry. U ďalšej odbočky cesty Cintorínskej je objekt 
starej fary, postavený v roku 1746 grófom Jurajom Erdödym. 
V súčasnosti je v budove múzeum Molpír. V období Sloven-
ského štátu značne stúpol význam a postavenie rímskoka-
tolíckej cirkvi. Smolenická farnosť mala postavenie 
samostatnej farnosti, s jednou filiálkou a to obec Lošonec, 
začlenenej do Trnavského vikariátu. Patrónom kostola bol 
Jozef Pálffy ml. aj s právom prezentácie čiže právo uvedenia 
farára do farnosti. Farárom do roku 1944 bol Vdp. Jozef Šimúth 
a po ňom Vdp. Vitál Cvičela. Tento prežil ťažké obdobie 
obmedzovania náboženskej slobody a vykonával funkciu 
kňaza v obci až do svojej smrti v roku 1974. V období Slovens-
kého štátu sa na farnosti, prakticky po roku striedali aj 
jednotliví kapláni. Ich mená sú uvedené v monografii obce.
Ďalším dôležitým objektom na pravej strane je Kollerov dom, 
kde sa v súčasnej dobe nachádza Obecný úrad Smolenice. 
História a využívanie tohto významného historického objektu 
je uvedená v článku Smolenických novín číslo 1 z roku 2020. 
Počas obdobia Slovenského štátu v ňom býval i ordinoval 
MUDr. Viktor Hübner so synom Viliamom, ktorý ku koncu  
existencie Slovenského štátu natrvalo odišiel do zahraničia. 
O niekoľko domov ďalej bol obecný úrad. Vo voľbách do 
obecného zastupiteľstva dňa 12.6.1938 bol zvolený za starostu  
Ján Kollarovič. Avšak už 20.11.1938 sa začal uplatňovať tota-
litný spôsob politického života, v dôsledku čoho bolo 
rozpustené obecné zastupiteľstvo a zrušené všetky politické 
strany a spolky okrem Hlinkovej slovenskej ľudovej strany 
(HSĽS) a vzmáhajúcej sa dravej novej nemeckej strany.  Do 
HSĽS dobrovoľne- povinne vstupovali hlavní predstavitelia i 
zamestnávatelia obce, ale  aj tí, čo túžili po moci a možnosti 
získať arizovaný majetok.  V nemeckej strane mali najväčšie
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zastúpenie nemecké rodiny  z  chemickej továrne a z veľkostatku 
pôsobiace na vedúcich  pozíciách. Prejavoval sa  tiež veľký nátlak 
aj na starých obyvateľov obce s nemeckými koreňmi (huncokári) a 
iných, aby vstúpili do tejto nemeckej strany. Obec niekoľkokrát 
navštívil aj hlavný predstaviteľ nemeckej strany na Slovensku 
Karmazín. Už začiatkom júna 1939 bol vymenený notár a odvolaný  
starosta Ján Kollarovič. V obci bolo vymenované nové vedenie na 
čele s vládnym komisárom (starostom) Františkom Anettom a 7-
členný poradný zbor. V priebehu Slovenského štátu sa už žiadne 
voľby do obecného zastupiteľstva nekonali. Po ukončení vojny bol 
vytvorený miestny národný výbor a na spoločnej schôdzi  komu-
nistickej a demokratickej strany bol dňa 26. apríla 1945 zvolený za 
prvého predsedu MNV obce Alojz  Vajsábel.
V druhom dome od ulice Pivovarská býval Michal Indrichovič
s rodinou. Ako vojak Slovenskej armády pôsobil v rýchlej  divízii sa 
zúčastnil bojov v 2. svetovej vojne proti Sovietskemu zväzu spolu  
s Viktorom Čurajom, Antonom Hirnerom a ďalšími.  V tejto vojne  
padli títo smolenickí a neštichskí vojaci: Jozef Repa, Jozef Tomaš-
kovič, Jozef Ondrejkovič a Rudolf Sládek. 
Vedľa domu Michala Indrichoviča sa nachádzal obchod s mieša-
ným tovarom, ktorý od roku 1938 patril Jozefovi Hettešovi z Trstína. 
Obchod zanikol v roku 1956.
V blízkosti ulice Krátka (Zalázne) je v súčasnej dobe pošta a 
obchod. Tento priestor  volaný  „na Palvačkovom“ mal v minulosti 
rôznorodé využitie. Počas Slovenského štátu sa tam nachádzala 
pekáreň aj s bytom pre rodinu Antona Kadleca, menšia židovská 
synagóga, pálenica a do odsunu byt najchudobnejšieho žida 
v obci Hermana Krakauera. V prednej časti bol obchod s miešaným 
tovarom, ktorý do roku 1950 vlastnili súrodenci českej národnosti  
Svobodovci.
Pri križovatke súčasnej ulice SNP a Krátka bola lekáreň, kde pôsobil 
lekárnik Kissling. V niektorých materiáloch sa uvádza, že tu praco-
val ako zubár žid Oskar Neuman pod menom Horanský, ktorého 
ukrývala rodina Počuchová .  Vedľa lekárne sa nachádzal obchod
s miešaným tovarom vo vlastníctve žida Júliusa Sidona. Vlastnil aj 
predajňu s výsekom mäsa v areáli majiteľa hostinca Jozefa Špičku . 
Po jeho odsune predajňa zanikla.
Z druhej strany Ulice SNP od východiaceho bodu treba spomenúť 
starú dvojtriednu školu nachádzajúcej sa naproti ulice Cintorín-
skej. V škole v roku 1925 začal svoju kariéru učiteľa smolenický 
rodák Vojtech Chudoba, ktorý v roku 1939 bol menovaný za riadi-
teľa školy, po násilnom odsune svojho predchodcu českej národ-
nosti Františka Zajíca.     
Ďalším dôležitým objektom, na tejto strane ulice, bol kaštieľ, 
postavený už v 17. storočí .  V roku 1856  ho získal gróf  Móric Pálffy 
a bol užívaný aj jeho dedičmi až do roku 1945. V marci 1945 jeho 
vnuk Jozef ml. aj s celou rodinou, ešte pred príchodom Červenej 
armády kaštieľ opustil a emigroval do Rakúska. Posledný majiteľ 
nezanechal o obci dobrý dojem nielen preto, že sa stýkal a podpo-
roval v obci v období Slovenského štátu nemeckú stranu a HSĽS, 
ale i za špatné hospodárenie i starostlivosť o robotníkov na svojom 
veľkostatku i v chemickej továrni, ktorí viac krát štrajkovali za 
zvýšenie miezd a zlepšenie pracovných podmienok.
Vedľa kaštieľa, kde v súčasnej dobe je reštaurácia Pizzeria, bol 
hostinec vo vlastníctve žida Arnolda Müllera. Vlastník hostinca sa 
ešte pred rokom 1942 pod nátlakom musel  odsťahovať.  
Na rohu Trnavskej cesty a ulice SNP boli v minulom storočí  dôleži-
té objekty v poradí pánsky dom (kúria), obchod s rozličným 
tovarom Marka Sidona, obchod s rozličným tovarom (NUPOD), 
Bublávkov dom ( bývalý richtársky dom) a  v zadnej časti hostinec 
Júliusa  Kočího s kinom. Všetky tieto objekty boli asanované a na 
ich mieste sú v súčasnej dobe postavené kultúrny dom s 
reštauráciu a budova Slovenskej poisťovne.  V pánskom dome  sa 
nachádzala správa smolenického panstva a byty zamestnancov

veľkostatku. Po oslobodení v tomto objekte bola  zriadená 
pošta a byty obyčajne pre nových štátnych zamestnancov 
v obci. V malom obchode s miešaným tovarom Mareka 
Sidona, po jeho odsune, bola zriadená trafika. Obchod
s rozličným tovarom patril do spolku Nákupnej ústredne 
potravných družstiev (NUPOD) a po vojne dlhšiu dobu 
v predajni pôsobil pán Dobrovotský. Július Kočí vlastnil 
hostinec i na súčasnej Štúrovej ulici č. 3 už v období 
Slovenského štátu a ako hostinský pokračoval až do jeho 
asanácie. V roku 1941 prebudoval bývalú hospodársku 
budovu na kino, čím značnou mierou prispel k rozvoju 
kultúrneho a spoločenského života obce. Vonku pred 
hostincom sa nachádzala  ešte  dlho po vojne  vonkajšia  
váha, na ktorej sa vážil dobytok pri smolenických jarmo-
koch,  konaných až štyri krát za rok.
Z druhej strany súčasnej Trnavskej ulice bol pánsky„ regálny“ 
hostinec s kasínom a kultúrnou sálou. Hostinec prevádz-
koval Čech Jozef Špička. V dôsledku danej politickej situácie 
bol v roku 1939 vyhostený a reštauráciu prevzal Július Kočí. 
Vo vyhradených priestoroch sa stretávala len smolenická 
elita. Súčasťou hostinca bola aj kolkáreň, divadelná sála, 
vonkajší priestor pre posedenie a zábavu prístupný aj pre 
ostatných obyvateľov.
Vedľa bývalého hostinca sa v súčasnej dobe dokončieva  
rekonštrukcia bývalej budovy školy na zdravotné stredisko. 
Škola bola daná do užívania 7.9.1930 pod názvom 
„Rímskokatolícka ľudová škola“. Jej stručná história je uve-
dená v Smolenických novinách č.1 z roku 2020. Za Sloven-
ského štátu boli realizované najväčšie zmeny v učiteľskom 
zbore a obsahu vyučovania. Zo školy museli odísť všetci 
učitelia českej národnosti, väčší dôraz bol položený na  
výchovu k vlastenectvu a presadzovanie náboženských 
prvkov. V škole pôsobili učitelia, ktorých mnohí starší obyva-
telia obce poznali,  ako:  riaditeľ  Vojtech Chudoba  manželia 
Ševčíkoví, Štefan Jastrabík, Michal Sadloň, Anna Nábliková, 
Terézia Holásková a iní. K 31.9.1939 bola zrušená štátna 
meštianska škola, pôsobiaca v obci od roku 1931. Dňa 4. 
septembra 1945 bol, po odvolaní z funkcie Vojtecha Chudo-
bu, menovaný novým riaditeľom  školy Leopold Ševčík. 
V ďalším objekte na tejto strane bola za prvej republiky  
„četnícka“ stanica“ a za Slovenského štátu využívaná sloven-
skými žandármi. 
O niekoľko domov ďalej sa nachádzal rodinný dom 
bývalého vládneho komisára (starostu) obce Františka 
Anettu. Ako chlapec som ho aj jeho päť detí, mojich 
vrstovníkov, osobne poznal. Nachádzal sa medzi dvoma 
mlynskými kameňmi. Musel plniť príkazy vrchnosti, ale na 
druhej strane sa snažil v rámci svojich možností brániť 
záujmy obyvateľov obce a potláčať „mimoriadnu aktivitu“ 
niektorých členov HG. V Monografii obce na strane č. 151 
k jeho vyšetrovaniu  po ukončení vojny je uvedené. Citujem : 
„Ako starosta, kde mohol všade občanom pomáhal a staral 
sa o blaho obce. Pre uvedené skutky mal veľmi dobrú 
povesť. Smoleničania si ho vážili, lebo každému kto žiadal 
o prijatie do štátnych služieb, dal na to Anetta dobrozdanie“ 
koniec citátu. 
Vedľa domu Františka Anettu bol Kláštor Dcér božej lásky,
v ktorom sa rádové sestra starali o siroty a viedli materskú 
škôlku. Ďalej bol rodinný dom môjho otca. Pred vznikom 
Slovenské štátu postavil vo dvore, na tú dobu, modernú 
pekáreň, do ktorej, medzi prvými obyvateľmi obce, zaviedol 
aj elektrický prúd. V období vojny sa chleba stal strategickou 
potravinou. Mal vytvorené dobré podmienky na jeho 
pečenie, ale najväčším problémom bolo zohnať potrebné

pokračovanie na strane 11
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Dievčatá a chlapci na fotografii by minulý rok alebo rok 
predtým oslavovali storočnicu. Pochádzali zo Smoleníc a z 
Nešticha, z Lošonca, z Trstína a z Bukovej. Narodili sa v rokoch 
1919/1920, v prvých rokoch prvej Československej republiky. 
Riaditeľom štátnej meštianskej školy bol vtedy František Zajíc 
(č. 23) a učiteľom žiakov Leopold Ševčík (č. 24).
Meštianka bola v dnešnom ponímaní druhým stupňom základ-
nej školy. Spoločná snímka vznikla pravdepodobne z príleži-
tosti ukončenia štúdia na tejto škole. Žiaci sa potom rozpŕchli 
do ďalších škôl alebo išli do učenia. Dievčatám sa vtedy 
väčšinou končilo školské vzdelávanie.
Od vzniku fotografie ubehlo dlhých 87 rokov, ale rada by som 
identifikovala žiakov tejto triedy. 

Doteraz sú identifikovaní títo:
č. 2      Mária Pisariková, vydatá Žilinská,
č. 5     Jozefína Hoffmanová, vydatá Boháčková,
č. 11   Stanislav Sloboda (asi),
č. 21   Ľudmila Gríková, vydatá Smoleková,
č. 27   Bernardína Blažová, emigrovala do USA.

Ak by ste vedeli o ďalších osobách, napíšte na email 
i.janackova@centrum.sk. 

Ak sa podarí nájsť a určiť ďalších žiakov, budem Vás rada 
informovať.

Ivana Janáčková

HISTORICKÝ KALENDÁR
APRÍL – JÚN  2021

 Historický kalendár pripravila Ivana Janáčková

 

· 25. mája 1931 sa narodila učiteľka Mária Hečková, 
rod. Hajtmánková, bola dlhoročnou pedagogičkou, 

        na základnej školy vyučovala žiakov 3. a 4. ročníka 
        (90. výročie),
· začiatkom júna 1961 navštívil Smolenice vedúci 

predstaviteľ Sovietskeho zväzu Nikita Sergejevič 
Chruščov pred medzinárodným summitom vo Viedni 
a prespal na Smolenickom zámku (60. výročie),

· 5. júna 2016 zomrela vo veku 92 rokov učiteľka 
Jozefína Oravcová, rod. Jursová, počas svojho 
pôsobenia na základnej škole vyučovala žiakov

        1. a 2. ročníka (5. výročie),
· 9. júna 2006 bol pred kultúrno-spoločenským 

domom v Neštichu odhalený pomník s bustou 
Štefana Baniča, vynálezcu padáka (15. výročie).
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ingrediencie na jeho prípravu ako múku, soľ i ostatné suroviny.
Oproti ulice Krátka bola už od roku 1926 predajňa obuvi BAŤA, 
zásobovaná tovarom priamo z veľmi známeho priemyselného 
podniku v Zlíne. Špecifikum obchodu bolo, že predavači pochá-
dzali priamo z podniku a pravidelne sa obmieňali. Obchod fungo-
val, i keď s problémami, aj za Slovenského štátu. 
V časti obce Hoštáky  bol hostinec, ktorý po vojne prevádzkovala 
pani Gašparičová, známy čistým a kultúrnym prostredím, kde sa 
obyčajne stretávali smolenickí kartári. Ďalej v Hoštákoch sa nachá-
dzal aj obchod s miešaným tovarom Jozefa Krippela a Márie 
Hoffmanovej, ktoré však po odsune ich majiteľov židovského 
vierovyznania  zanikli.
Nemožno zabudnúť na známych remeselníkov a živnostníkov na 
tejto strane hlavnej ulice ako predajňa a výrobňa mäsových 
výrobkov Hurda a Vajsábel, kováč Mika, krajčíri Hollan a Truhlík,  ale 
najmä známe stolárstvo Hostin. .
Tento rok si pripomenieme 76. výročie od ukončenia 2. svetovej 
vojny, ale aj ukončenia existencie Slovenského štátu. Neustále 
klesá počet osôb, ktorí žili v tomto období. Na druhej strane 
narastá aj počet mladých ľudí „glorifikujúcich“ Slovenský štát. Je 
pravdou, že v tej dobe sa na Slovensku žilo o niečo lepšie v porov-
naní s Protektorátom Čechy a Morava i Poľskom. Avšak mnohí si 
neuvedomujú, že keby v 2. svetovej vojne zvíťazilo fašistické 
Nemecko a splnilo svoj strategický cieľ urobiť zo slovanských 
národov ľudí druhej kategórie, tak v súčasnej dobe by Slovensko 
nebolo samostatné, ale len okrajovou národnostnou menšinou 
“Veľkého Nemecka.“ Vzťah fašistického Nemecka k svojim 
„spojencom“ možno dokumentovať aj tým, že nemeckí vojaci po   
ústupe z obce pod tlakom Červenej armády v apríli 1945 bez 
dôvodu zapálili „pánsky“ hostinec, zničili všetok dobytok v Dol-
nom majeri, ale aj výrobnú dokumentáciu v Chemickej továrni 
J.Pálffyho. Určite, v prípade väčšieho odporu, by boli schopní 
zapáliť celú obec a vyvraždiť obyvateľov tak, ako to urobili 
v mnohých miestach Slovenska.

                                                           Viliam Forner, smolenický rodák

SMOLENICE V OBDOBÍ SLOVENSKÉHO ŠTÁTU
pokračovanie zo strany 9

„I keď ju už skoro naskrze poznáme, predsa len v náznakoch sa môže 
človek dozvedieť, že v Havranej skale za veľkou jaskyňou  s jazierkom 
je vchod zatarasený veľkým balvanom, za ktorým je strom (sic!) a pod 
tým stromom kľúč. Nuž a ten kľúč, to nie je obyčajný kľúč od brány, 
dózický alebo patentný, ale neobyčajný, tzv. zemský kľúč, čiže kniha 
so zažltnutými fóliami, na ktorých sú švabachom napísané zaklína-
cie a odklínacie formulky, ako: „Sezam otvor sa!“A kto sa tej knihy 
zmocní..... o tom hádam už ani netreba hovoriť alebo písať. To si musí 
každý domyslieť sám. Alebo to aspoň naznačíme jedným slovom: 
šťastie.“          

úryvok z legendy

Od dávnych dôb je Havranica a Havrania skala (Plavecký kras) 
opradená legendami o podzemných priestoroch skrývajúcich sa 
v útrobách tohto kopca. Dokonca sa spomína aj v dielach Jána 
Hollého či Ľudovíta Štúra. Ako mladí začínajúci jaskyniari okolo 
roku 2001 začíname aj my hľadať tajomnú Havranickú jaskyňu, 
ktorej vchod bol zavalený. Začiatkom septembra 2004 sa nám 
podarilo za pomoci jaskyniara z Bukovej - Miloša Hača znovu 
odkryť zasypaný vchod do Havranickej jaskyne. S prieskumnými

HAVRANICKÁ JASKYŇA

prácami v jaskyni sme začali takmer hneď po znovu-
objavení, a to v Zbojníckej sieni, ktorá je najväčšou sieňou 
jaskyne. V roku 2014 prišlo v severných častiach k objavu 
nových priestorov, ktoré sú obdarené krásnou kvapľovou 
výzdobou. Jaskyňa má v súčasnosti dĺžku 155 metrov a 
hĺbku 45 metrov. Poklad sa zatiaľ nepodarilo objaviť   :-)
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ARCHÍVNE  FOTOGRAFIE (Pálffyovci)
Vážení občania a športoví priatelia

V jeseni roku 1931 bol v našej obci 
založený športový futbalový klub 
ŠK Smolenice. Tento rok teda 
uplynie 90 rokov od tejto udalosti. 
Oslavy, ak to bude možné z dôvodu 
pandémie, by sa mali uskutočniť 
v septembri tohto roku. Pri tejto 
príležitosti bude vydaná publiká-
cia, ktorá sa pripravuje.
Výbor OŠK Smolenice v spolupráci s obcou Smolenice vás 
týmto prosí o zapožičanie písomností, dokumentov a foto-
grafií, súvisiacich so športom v našej obci v celej jeho 
histórii.
Písomnosti a fotografie môžete zanechať na Obecnom 
úrade, alebo kontaktujte funkcionárov OŠK Smolenice
R.  Janurík  č.t. : 0903 696 581
P.  Smolek  č.t.: 0902 624 896

Vážení spoluobčania, srdečne vopred ďakujeme za vám
prejavenú ochotu a pomoc pri tvorení pripravovanej
publikácie.

                            Výbor OŠK Smolenice a Obec Smolenice. 
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